هوالـعلیم

کارنامه علمی -اجرایی

دکترعليرضا خواجهشاهكوهي

1400

1

سوابق علمی ،آموزشی – پژوهشی و اجرایی

 مشخصات فردی:نام و نام خانوادگی :علیرضا خواجه شاهکوهی
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
رشته تحصیلی :جغرافیا و برنامهریزی روستایی
دانشگاه محل تحصیل :دانشگاه تهران
شغل :عضو هیات علمی رسمی – قطعی دانشگاه گلستان

رتبه دانشگاهی :دانشیار
سال تولد1344 :
محل تولد :گرگان
آدرس محل کار :گرگان -خیابان شهید بهشتی ،دانشگاه گلستان
شماره تلفن محل کار 01732254260 :
شماره همراه 09111778717 :
پست الکترونیکی :

shahkoohi@gu.ac.ir

2

 -1سوابق اجرایي
ردیف

سمت

سازمان  -مؤسسه

سال

1

مدیر امور اداری دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1380 - 1384

2

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دانشگاه گلستان

1387 - 1388

3

معاون اداری و مالی دانشگاه

دانشگاه گلستان

1388 -1390

4

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دانشگاه گلستان

1392-1390

5

رییس بنیاد نخبگان استان گلستان

بنیاد ملی نخبگان

1395-1393

6

مدیر گروه آموزشی جغرافیا

دانشگاه گلستان

 1397ادامه دارد.

7

سرپرست دانشگاه

دانشگاه گلستان

1400

 -2سوابق فرهنگي
ردیف

عنوان فعالیت

سازمان

سال

1

عضو شورای پایگاه بسیج محل

ناحیه سه معراج بسیج سپاه گرگان

1360 - 1370

مسؤل بسیج کارکنان دانشگاه علوم
پایگاه بسیج بقیه ا...

2

1372 - 1376

کشاورزی
3

معاون پژوهشی بسیج اساتید استان

سازمان بسیج اساتید استان گلستان

1387 - 1392

4

معاون فرهنگی بسیج اساتید استان

سازمان بسیج اساتید استان گلستان

ادامه دارد1397 -

6

رییس خانه نخبگان علمی بسیج استان

سپاه نینوا استان گلستان

1396-1390

7

رییس سازمان بسیج اساتید استان

سازمان بسیج اساتید کشور و سپاه نینوا استان

 1398ادامه دارد.

3

 -2عضویت در شوراها و کميتهها
ردیف

سازمان -مؤسسه

سمت

سال

عضو کمیسیمون تخصصی پارک علم و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1

1393 - 1397

استانهای سمنان و گلستان
2

رئیس کمیته علمی همایش ملی توسعه پایدار نواحی

استانداری گلستان

ریسس کارگروه گردشگری بنیاد نخبگان استان

بنیاد نخبگان استان گلستان

3

4

عضو کارگروه بررسی صالحیت عمومی

5

عضو شورای پژوهشی

دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان

اداره کل آموزش و پژوهش استانداری

1390
1392 – 1395
 – 1392ادامه دارد
1390 – 1393

گلستان
6

عضو شورای پژوهشی

شهرداری گرگان

1390 – 1393

7

عضو شورای پژوهشی

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 – 1390ادامه دارد

8

عضو اتاق فکر

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 – 1390ادامه دارد

9

عضو گروه اجرایی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان

استانداری گلستان

1392

10

رئیس ستاد افتتاح دانشگاه

دانشگاه گلستان

1378

11

عضو شورای دانشگاه

دانشگاه گلستان

1393 – 1387

12

عضو شورای انفورماتیک دانشگاه

دانشگاه گلستان

1393 – 1388

13

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

دانشگاه گلستان

1393 – 1387

14

عضو و رئیس کمیسیون معامالت دانشگاه

دانشگاه گلستان

1389 - 1387

15

عضو شورای فنی دانشگاه

دانشگاه گلستان

1393 – 1387

نماینده دانشگاه جهت راه اندازی جهاد دانشگاهی
دانشگاه گلستان

16
استان
4

1388

17

عضو اتاق فکر اقوام ،فرق و مذاهب استان

استان گلستان

1393 – 1388

18

عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه

دانشگاه گلستان

 – 1390ادامه دارد

19

رئیس شورای مرکز رشد دانشگاه

دانشگاه گلستان

1393 – 1389

21

رئیس کمیته امور نیروی انسانی

دانشگاه گلستان

1390-1393

20

عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه گلستان

1393 – 1390

22

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

گلستان

1393 – 1390

23

رئیس شورای نشر دانشگاه

دانشگاه گلستان

1393 – 1392

24

عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه

دانشگاه گلستان

1393 – 1391

25

رئیس ستاد افتتاح دانشگاه

دانشگاه گلستان

1379

26

رییس خانه بخبگاه علمی بسیج استان

سپاه نینوا استان گلستان

 – 1390ادامه دارد

27

معاون علمی و پژوهشی بسیج اساتید استان

بسیج اساتید استان گلستان

1388 – 1393

 -3سوابق علمي و پژوهشي
الف -طرحهای و پروژه های تحقیقاتی
ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

1

بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان

2
3
4
5
6
7

سازمان طرح دهنده
دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان

بررسی اقتصادی و اجتماعی -کشاورزی و دامپروری حوزه آبخیز

مدیریت آبخیزداری

کارکنده

جهادکشاورزی استان

بررسی اقتصادی و اجتماعی -کشاورزی و دامپروری حوزه آبخیز

مدیریت آبخیزداری

قوشه چشمه (کالله)

جهادکشاورزی استان

بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حرفهای برروی صنعت کشاورزی

اداره کل فنی و حرفهای
استان گلستان

بررسی موانع و تنگناهای مربوط به فعالیتهای پژوهشی در بین

دانشگاه علوم کشاورزی و

اعضاء هیات علمی

منابع طبیعی گرگان

بررسی اثربخشی آموزشهای فنیو حرفهای برروی اشتغال

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان گلستان

مطالعات آسیب شناسی واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد مستقر

شرکت شهرک های صنعتی

در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان

استان گلستان با همکاری

5

سال اجرا

مسولیت

1376

مجری طرح

1380

مجری طرح

1382

مجری طرح

1383

مجری طرح

1383

مجری طرح

1383

مجری طرح

1388

مجری طرح

دانشگاه گلستان
8
9
10
11
12
13

بررسی عوامل موثر بر اثربخشی فعالیت روایط عمومیهای آموزش اداره کل آموزش و پرورش
و پرورش استان گلستان

استان گلستان

بررسی شایستگیهای کانونی فارغالتحصیالن دانشگاه علوم

دانشگاه علوم کشاورزی و

کشاورزی و منابع طبیعی

منابع طبیعی گرگان

آسیب شناسی واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد مستقر در

شرکت شهرکهای صنعتی

شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان

استان گلستان

ارائه راهکارهای ترغیب معلمان راهنمایی به استفاده از فناوری

اداره کل آموزش و پرورش

اطالعات ) (ITدر تدریس در استان گلستان

استان گلستان

ارزیابی عملکرد انجمنهای علمی معلمان و عوامل موثر بر آن در

اداره کل آموزش و پرورش

استان گلستان

استان گلستان

بررسی وضعیت روحیه پرسشگری و کاوشگری و ارائه راهکارهای

اداره کل آموزش و پرورش

ارتقای آن در دانشآموزان استان گلستان

استان گلستان

14

مطالعات اجتماعی – فرهنگی محدودهی مطالعاتی سد چایلی

15

بررسی موانع فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی

شرکت مهندسین مشاور
شرق آیند

1382
1387

همکار اصلی
طرح
همکار اصلی
طرح

1389

مجری طرح

1389

همکار طرح

1388-89

همکار طرح

1389

همکار طرح

1388-89

همکار اصلی
طرح

دانشگاه آزاد اسالمی

1389

همکار طرح

دانشگاه گلستان

1391

همکار طرح

17

تحلیلی بر پایداری نواحی شهری (مورد :شهرگرگان)

دانشگاه گلستان

1391

مجری طرح

18

سنجش سرمایه اجتماعی اقشار دانشگاهی

دانشگاه گلستان

1391

همکارطرح

دانشگاه گلستان

1391

مجری طرح

20

نقش گردشگری درتوانمندسازی زنان روستایی

دانشگاه گلستان

1391

مجری طرح

21

سنجش کیفیت زندگی درنواحی روستایی شهرستان گمیشان

دانشگاه گلستان

1391

مجری طرح

دانشگاه گلستان

1392

مجری طرح

دانشگاه گلستان

1396

مجری طرح

16

19

22
23

بررسی عوامل مؤثر بر الگوی کشت زراعی مطالعه موردی :نواحی
روستایی شهرستان گرگان

ارزیابی وتحلیل نقش فناوری اطالعات وارتباطات در ارتقاء
کیفیت زندگی روستاییان

بررسی عوامل موثر بر آگاهیهای زیستمحیطی روستاییان؛ مورد:
دهستان جاغرق شهرستان بینالود
سنجش رضایتمندی روستاییان از اثرات اقتصادی طرح هادی
ارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد ابعاد محصول مقاصد

24

دانشگاه گلستان

گردشگریدر پارک جنگلی روستایی قرق

1396

مجری طرح

نقش شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی
25

26
27

(مطالعهموردی :شهرجلین)

دانشگاه گلستان

طرح تدوین سند توسعه اقتصاد و اشتغال روستاهای شهرستان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

بندرگز و کردکوی

استان گلستان

طرح ارائه الگوی برنامهریزی تابآوری محیطی نواحی روستایی
در معرض سیالب (مورد مطالعه :نواحی روستایی واقع در حوضه

دانشگاه گلستان

6

1396

مجری طرح

1398

مجری طرح

1400

مجری طرح

آبخیز قرهسو)

ب -مقاالت علمي در مجالت معتبر علمي  -پژوهشي
ردیف

1

2

4

5
6
7
8

9

عنوان مقاله

عنوان مجله

نویسندگان

نقش گردشگری در توانمندسازی

برنامهریزی توسعه گردشگری،

علیرضا خواجه شاهکوهی،

زنان روستایی (مورد مطالعه:

سال اول-شماره سوم -زمستان

غالمرضا خوشفر ،لیال

روستای زیارت شهرستان گرگان

1391

کریمی

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر

فصلنامه نگرشهای نو در

موفقیت کسب و کارهای گردشگری

جغرافیای انسانی ،سال پنجم،

غالمحسین عبداهلل زاده و

در نواحی روستایی(مطالعه موردی:

شماره دوم ،بهار  ،1392شماره 8

علیرضا خواجه شاهکوهی

روستای زیارت شهرستان گرگان)

پیاپی 18

بررسی مشکالت و موانع اجرایی

مجله پژوهشهای برنامهریزی و

طرح ها بهسازی روستای

اقتصاد کشاورزی

1391

1392

خلیل کالنتری ،علیرضا
خواجهشاهکوهی

1381

فصلنامه ذخایر انقالب

علیرضا خواجهشاهکوهی

1383

بررسی کارآیی مدیران روابط

مجله علوم اجتماعی دانشگاه

غالم رضا خوشفر ،علیرضا

عمومی

عالمه طباطبایی

خواجهشاهکوهی

بررسی آموزشهای فنی و حرفهای

فصلنامه علمی سازمان مدیریت و

علیرضا خواجهشاهکوهی،

بر روی اشتغال

برنامهریزی استان گلستان

علی وطنی

بررسی تاثیر آموزشهای فنی و

مجله علمی -پژوهشی علوم

علیرضا خواجهشاهکوهی،

حرفهای بر روی صنعت کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی

علی وطنی

ضرورت توجه به توسعه پایدار در
جامعه عشایری

نقش آموزش عالی در توسعه
اقتصادی
تحلیل پایداری نظام های بهره

10

سال

برداری زراعی خانوادگی و تعاونی
های تولید روستایی

1385
1385
1387

مصیب عباسی ،علیرضا
نامه آموزش عالی

خواجهشاهکوهی ،بهمن

1387

صحنه
سیدحسن مطیعیکنگرودی،
مجله تحقیقات و توسعه

محمد رضا رضوانی ،حسنعلی

کشاورزی ایران

فرجی سبکبار ،علیرضا
خواجهشاهکوهی

7

1389

عوامل موثر بر میزان رضایت مندی
11

روستاییان نسبت به عملکرد
دهیاران :مطالعه موردی بخش
کونانی شهرستان کوهدشت
ارزیابی اثرات طرحهای تجهیز و

12

نوسازی اراضی (مطالعه موردی
منطقه خور و بیابانک -استان
اصفهان
تحلیل عوامل موثر در افزایش قیمت

13

زمین در مناطق شهری (مطالعه
موردی :شهر کاشان)
دورنمای تخمین انرژی مورد
استفاده برای گرمایش و سرمایش

14

سکونتگاههای انسانی در اقلیم آینده
(مطالعه موردی :استانهای شمالغرب
کشور

15

فرشاد سوری ،شهرام مهدوی

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه

غالمحسین عبدا ...زاده ،خلیل

کشاورزی ایران ،دوره ،43-2

کالنتری* ،علیرضا صحت،

شماره )39-48( 1391 ،1

علیرضا خواجه شاهکوهی

جغرافیای انسانی ،سال چهارم،

علیرضا خواجه شاهکوهی،

شماره چهارم ،پاییز  ،1391شماره

شهرام مهدوی

فصلنامه نگرشهای نو در
جغرافیای انسانی ،سال پنجم،
شماره اول ،زمستان  ،1391شماره
 7پیاپی 17

خواجه شاهکوهی ،محمد

استان فارس

شماره اول ،زمستان  ،1391شماره
 7پیاپی 17

ابوالقاسم شریف زاده

استفاده از مدل )AHP
بررسی میزان اثربخشی آموزشهای
فنی و حرفهای در اشتغال نیروهای
آموزش دیدهی استان گلستان

مجله آمایش جغرافیایی فضا-
سال دوم ،شماره مسلسل چهارم،
تابستان 1391

علیرضا خواجهشاهکوهی و
غالمحسین عبداهلل زاده

مجله پژوهش و برنامه ریزی

مهدی سقایی ،علیرضا خواجه

شهری ،سال سوم ،شماره 11

شاهکوهی ،زهره جهانبخت

فصلنامه مهارت آموزی ،سال
اول ،شماره اول ،پاییز 1391

1391

سعید نجفی

علیرضا خواجه شاهکوهی،

خدمات اقامتی کالن شهر مشهد(با

1391

غالمرضا روشن ،علیرضا

منطقهبندی توسعه کشاورزی در

عضو تعاونیهای تولید روستایی

1391

 6پیاپی 16

جغرافیای انسانی ،سال پنجم،

کشاورزی نمونه موردی :گندمکاران

1391

فصلنامه نگرشهای نو در

کالنتری* ،علی اسدی،

پهنه بندی مناطق مستعد ایجاد

18

صفحات 41-23

*

فصلنامه نگرشهای نو در

استان گلستان
17

 ،15شماره  ،1بهار ،1391

علیرضا خواجه شاهکوهی،

غالمحسین عبدا ...زاده ،خلیل

عوامل اثرگذار بر پایداری
16

فصلنامه روستا و توسعه ،سال

1391

1391

1391

علیرضا خواجه شاهکوهی،
مصیب عباسی و غالمرضا

1391

خوشفر

فصلنامه مدیریت شهری
ارزیابی و سنجش شاخصهای
19

پژوهشکده مدیریت شهری و

علیرضا خواجه شاهکوهی،

ذهنی کیفیت زندگی شهری(نمونه

روستایی ،مرکز مطالعات برنامه

شهرام مهدوی ،فرشاد سوری،

موردی :شهر کاشان)

ریزی شهری و روستایی -سال

رضا صمدی

دهم ،پاییز و زمستان 91

8

1391

پیاده سازی ماتریس های همجواری
برای ارزیابی سازگاری کلربریهای
20

شهری به روش تصمیم گیری چند

جغرافیا و پایداری محیط -سال

معیاره فازی (مورد مطالعه:

دوم /شماره /5زمستان 1391

کاربریهای آموزشی دبیرستان

علیرضا خواجه شاهکوهی،
کریم حسین زاده ،مجتبی

1391

حسین نژاد

شهرگرگان)
21

22

واکاوی پویایی فضایی جمعیت در

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی

علیرضا خواجه شاهکوهی،

نواحی پیراشهری؛ یک بررسی

منطقه ای) – سال سوم ،شماره

محمد امین خراسانی و علی

ادراکی

سوم ،تابستان  ،1392پیایی 11

طورانی

ارزیابی برنامههای توسعه شهری از

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی

دیدگاه شهروندان (مورد مطالعه:

منطقه ای) – سال سوم ،شماره

برنامههای توسعه شهر گرگان)

سوم ،تابستان  ،1392پیایی 11

شناسایی و پهنه بندی ظرفیت های
23

کسب وکار براساس ارزیابی توان
اکولوژیکی در حوضه آبخیز
گرمابدشت استان گلستان
ارزیابی زمین برای توسعه فیزیکی

24

26

27

28

عباسی ،حسینعلی سرگزی،

1392

مریم رضایی دادگر
عطیه رحیمی فر ،محسن
اسمعیلی ،علیرضا خواجه
شاهکوهی ،ابولقاسم شریف

1392

زاده

منطقه ای) –سال سوم ،شماره

احمدزاده ،علیرضا خواجه

چهارم ،پاییز  ،1392پیاپی 12

شاهکوهی

بررسی نقش سرمایه اجتماعی

فصلنامه جغرافیا وآمایش شهری-

علیرضا خواجه شاهکوهی،

درنوسازی بافت های فرسوده

منطقه ای ،دوره  ،3پاییز ،1392

مسعود مدانلو جویباری ،رضا

شهری (مورد شناسی شهر جویبار)

صفحه 26-15

صمدی

ournal of engineering and
applied sciences

Alireza Khajehshahkouhi
Gholamhossein
Abdollahzadeh- Mehdi
khodadad

2016

Journal of sustainable
development

Alireza Khajeh
Shahkouhi, Bahman
Sahneh, Seyedeh Khatereh
Mousavei

2016

Advances in
Environmental Biology

Reza Borna,
Gholamreza Roshan,
Alireza Khoje
Shahkoohi

شهرها با استفاده از رویکرد ارزیابی
چند معیاری منطقه مورد مطالعه:

Evaiuation the effective factors
on environmental behaviors of
villagers (Case study: central
section of maraqe township
The role of beach tourism in
sustainable living of rural
families:
A study in Mahmoud Abad
township, Iran

Globl Warming Efeect on
Confort climate Conditions
in Iran

عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی:
منطقه طرقبه مشهد)
تاثیر عملکرد ابعاد محصول

30

شماره1392/20

خواجه شاهکوهی ،مصیب

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی

ارزیابی سواد اطالعاتی کشاورزان و
29

درجغرافیای انسانی،

غالمرضا خوشفر ،علیرضا

جعفرمیرکتولی ،فرزین

مریوان
25

فصلنامه نگرش های نو

1392

مقاصدگردشگری بر رضایت مندی
گردشگران

مجله آموزش محیط زیست و
توسعه پایدار؛ سری 8

1392

2011

حسین باقریان؛ احمد عابدی
سروستانی؛ علیرضا خواجه

1398

شاهکوهی

مجله آمایش جغراففیایی فضا؛

علیرضا خواجه شاهکوهی،

شماره  ،32سری 9

محمد موسوی پارسایی

9

1392

1398



31
32

مجله اقتصاد فضا و توسعه

پیامدهای اقتصادی اجرای طرح

علیرضا خواجه شاهکوهی

هادی در دهستان انجیرابب گرگان

روستایی ،شماره 32

موانع و محدودیتهای توسعه پایدار

مجله آمایش جغرافیایی فضا،

علیرضا خواجه شاهکوهی

گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

شماره 27

مهسا سیدی

1398
1397

ج -مقاالت علمي در همایشهای ملي و بين المللي
ردیف

عنوان مقاله

سازمان -موسسه

سال

چگونگی ارائه

1

توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر استان گلستان

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد آزادشهر

1380

همراه با سخنرانی

2

نقش نظام های بهره برداری از زمین در توسعه

همایش نظامهای بهره برداری از زمین

پایدار کشاورزی

(وزارت جهاد کشاورزی)

1382

همراه با سخنرانی

بررسی شایستگی های کانونی دانش آموختگان

معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و

رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فناوری

3

4

فناوری اطالعات و ارتباطات و ضرورت توجه به

1382

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

1384

6

نقش صنایع تبدیلی در توسعه پایدار کشاورزی

موسسه توسعه روستایی ایران

1386

7

راهکارهایی جهت بهبود کارآیی در مصرف منابع

همایش ملی آب ،خاک ،گیاه و مکانیزاسیون

آب در فرآیند توسعه کشاورزی

کشاورزی

بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در استان گلستان

چهارمین همایش توانمنمدیهای توسعه استان

( با تأکید بر داللتهای سیاست گذاری در ....

گلستان

5

معرفی روستای قرنآباد به عنوان اولین روستای
دیجیتالی در ایران

8
9
10

دانشجو ،اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه
موردی :دانشجویان دانشگاه گلستان)
نقش هویت و بصیرت دینی دانشجو در مقابله با
تهاجمات رسانهای جنگ نرم

11

دانشجو ،ارزشها و امنیت اجتماعی

مقاالت
چاپ در مجموعه

1384

توسعه روستایی

چاپ در مجموعه

مقاالت همراه با
سخنرانی

1388
1389

اولین همایش ملی دانشجو ،نظم و امنیت

1389

اولین همایش ملی دانشجو ،نظم و امنیت

1389

اولین همایش ملی دانشجو ،نظم و امنیت

1389

10

چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت

12

بررسی نقش و کارکرد نهاد دانشگاه در تأمین
امنیت اجتماعی

13

پژوهشی در باب همت مضاعف و کار مضاعف

همایش منطقهای همت مضاعف و کار

(مفاهیم ،الزامات ،چالشها و راهکارها)

مضاعف از منظر قرآن و روایات

پژوهشی در باب شخصیت امام علی (ع) در زمینه
14

اولین همایش ملی دانشجو ،نظم و امنیت

همت مضاعف و کار مضاعف ( با تأکید بر نهج-

همایش منطقهای همت مضاعف و کار
مضاعف ،برای ایران سربلند

البالغه)
15

مهاجرت فصلی و نقش آن در توسعه
تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی

16

خانوادگی و تعاونی های تولید روستایی (مطالعه
موردی :شهرستان اق قال

17

رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه
موردی :استان گلستان)

18

21
22
23

تعاونی در استان گلستان
طرحهای تولیدی تعاونی و راه کارهای رفع آن در

توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

بخش تعاون در استان گلستان

توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

ملزومات بخش تعاون برای موفقیت در شرایط

کنفرانس بینالمللی ظرفیتهای بخش تعاون در

اقتصاد دانش محور

توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

1st International Conference on
Requirements of Cooperative Sector
Cooperative Social, Economic
for Success in a Knowledge-based
and Cultural Capabilities
Economy
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-
پایدار سازی نظام بهره برداری زراعی ،راهبرد

به پیامد های گردشگری ( دهستان روئین شهرستان
اسفراین)
بررسی مقایسه ای شاخص های کمی و کیفی
توسعه مسکن روستایی ( مقایسه روستاهای استان
مازندران با کل کشور)
بررسی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی ،با

25

کنفرانس بینالمللی ظرفیتهای بخش تعاون در

بررسی راههای مردمی تامین نقدینگی مورد نیاز در کنفرانس بینالمللی ظرفیتهای بخش تعاون در

نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت

24

همایش منطقه ای جامعه و سرمایه اجتماعی

توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

توسعه پایدار کشاورزی
23

گلستان

بررسی و شناسایی موانع گسترش فعالیتهای

استان گلستان از دیدگاه کارشناسان
20

چهارمین همایش توانمندی های توسعه استان

کنفرانس بینالمللی ظرفیتهای بخش تعاون در

بررسی علل و موانع موجود بر سر راه اجرای
19

همایش مهاجرت ،نظم و امنیت (مشهد)

تکیه بر نظرات جامعه میزبان مطالعه موردی
روستای گردشگری علیصدر

دانشگاه فردوسی مشهد
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-
دانشگاه فردوسی مشهد
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-
دانشگاه فردوسی مشهد
همایش توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر
پارکهای ملی و تاالبها

11

1389
1389

1389

1389

1389

1389
1390

1390

1390
1390
2011

چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ درچکیده
مقاالت
چاپ در چکیده
مقاالت
چاپ در چکیده
مقاالت
چاپ درچکیده
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت

 1390همراه با سخنرانی

1390

1390

1392

چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت

ارزیابی عملکرد اقتصادی گردشگری و عوامل
موثر بر آن در نواحی روستایی (مطالعه موری:

26

همایش توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر
پارکهای ملی و تاالبها

1392

چاپ در مجموعه
مقاالت

دهستان قلعه قافه -شهرستان مینودشت)
توسعه یکپارچه ناحیهای بر مبنای پیوندهای
27
اقتصادی شهر و روستا
سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی
28
شهرستان گمیشان

دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه
پایدار روستایی در سواحل جنوبی دریای

1392

خزر
دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه
پایدار روستایی در سواحل جنوبی دریای

1392

خزر

چاپ در مجموعه
مقاالت
چاپ در مجموعه
مقاالت

نقش مشارکت جوامع محلی در راستای دست
دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه
یابی به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:

29

روستای زیارت شهرستان گرگان)
مکانیابی جهت توسعه آتی شهر با استفاده از
30

روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHPمطالعه
موردی :شهر گرگان ،کوی اوزینه

پایدار روستایی در سواحل جنوبی دریای

1392

خزر

پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت
شهری

1392

چاپ در مجموعه
مقاالت

چاپ در مجموعه
مقاالت

 -4فعاليت های آموزشي (تدریس دروس)
ردیف

نام دروس

دانشگاه محل تدریس

سال

1

برنامهریزی ناحیه ای

دانشگاه گلستان

1390

2

آمایش سرزمین

دانشگاه گلستان

1392

3

مبانی گردشگری

دانشگاه گلستان

1390

4

برنامه ریزی روستایی

دانشگاه پیام نور

1380

5

اصل ترویج و آموزش کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1381

6

اقتصاد منابع طبیعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1382

7

اقتصاد کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1382

8

اقتصاد و مدیریت صنعتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1382

12

9

مقدمات ترویج کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1382

10

مبانی جغرافیای روستایی

دانشگاه گلستان

1387

11

فلسفه جغرافیا

دانشگاه گلستان

1388

12

منابع و مسایل آب در ایران

دانشگاه گلستان

1388

13

روش تحقیق در برنامهریزی روستایی (ارشد)

دانشگاه گلستان

1392

برنامه ریزی محیطی و نواحی روستایی
دانشگاه گلستان

14

1392

(ارشد)
15

مدیریت راهبردی توسعه روستایی

دانشگاه گلستان

1392

16

مخاطرات انسانی

دانشگاه گلستان

1394

دانشگاه گلستان

1392

مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در
17
مناطق روستایی (ارشد)
18

پروژه

دانشگاه گلستان

1392

19

توسعه پایدار روستایی

دانشگاه گلستان

1392

 -5تأليفات
الف) تاليف کتاب مدلسازی فضایي و کاربرد آنها در 1393 ،GIS
ب) ترجمه کتاب روش تحقيق کيفي1394 ،

13

